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إهداء 
 

 
, لك يا أنت

 
عند االنعطافة األكلى بعد االمتزاج ، عمى آخر حدكد الطيؼ 

يتحكؿ الركف اليادئ إلى فضاء فسيح تختمط فيو الذكريات ، بو
، تمد يدؾ فال تقبض إال الريح. العتيقة بكاقع يصعب التحقؽ منو

تطارد احتماالت ، تطمؽ عناف نظرؾ فيرتد إليؾ فزعان مف سراب
 إال خياالت الماء ك أثار سحابة مرت مف الظمآفالسراب فال يجد 
. ىنا قبؿ ألؼ عاـ

 
! يرتد إليؾ البصر 

قبؿ أف تساكرؾ الشككؾ ، أقصد أف ىذا ما يكحي بو المشيد 
 ال . االتجاىاتتنسى المكاف ك تتكه عف الركف ك تفقد ، في الرؤل
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 عاصـ اليـك مف الطكفاف؟

 
! ىؿ جربت أف تحاصرؾ الغيـك 

!  تخيؿ ذلؾ 
 

تمد أصابعؾ بخكؼ عمى امتداد ، تستعيف بيد خفية حتى تنزعؾ
، تغمض عينيؾ ك تمحؽ بؾ الغيـك ىناؾ ، تتبعيا ك ترتفع، ؾراحت

تحكؿ بينؾ كبيف أحالمؾ ك صكرؾ المفضمة ك أكىامؾ التي ظننت 
. أنيا ستنجيؾ منيا 

 
مسكيف فعالن مف يغرؽ . ال عاصـ اليـك مف الغيـ ! مسكيف 

! في غيمة 
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أول المغفرة 
 
 

قطعة مف حجر قاتـ يقبع بأسفؿ جدار متيالؾ كانت ىي كؿ 
قفز يغني ك يغني ك . ما يحتاجو ليعكد إيمانو بالحياة مف جديد

: الكممات تجتاز ستار شفتيو بعذكبة متناىية لتصفع آذاف الجميع 
 

سمراء كلدت مف أمة سمراء 
اعتادت أف تبيع جسدىا  

. ك لـ تكف تكترث لمثمف
 

استمر في غنائو كترديد المقاطع ، طفؽ يدكر ك الحجر بيده
: البذيئة
 

سيدم يحصؿ عمي في المرة األكلى 
يحصؿ عمي كمما أرادني 

. كأنا أتعمـ منو حتى أكمؿ فركض المعرفة
 

بيده قطعة الصخر . بعيدان جدان بحيث ال يرانا، كاف غائبان عنا
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استمر في ترديدىا ك ىك ال . تمؾ ك عدة كاممة مف المقاطع المثيرة
: يشعر بنا

 
نتعبد سكيان كمما ارتدينا الميؿ 

يعمدني 
أعمده  

. أنا السمراء التي كلدت مف أمة سمراء
 

كال أعرؼ الخطايا ، ال قانكف لي أطيعو
أبيع نفسي بال ثمف 
أبيع نفسي لسيدم 

أصدقاء سيدم 
ك كؿ ذلؾ ال ييـ 

 *.طالما أنا مف ينجب سيده 
 

: نظر إلينا ك كجيو يكاد  يضيء ثـ سأؿ. تكقؼ، فجأة
تصنع سعادتيا منو . مخمصة لسيدىا، ىذه امرأة تحب ما تعمؿ"
أليست عابدة . تعيش بقية يكميا عمى ما تفضؿ بو مف يكمو. ك لو

." بحؽ؟ أكاد أجـز أنو ال سمطاف ألحد عمييا
حفرنا كؿ ىذه األرض مف ، ىؿ قطعنا كؿ ىذه المسافة معؾ-  

                                            

 .يكية تعود للقرن الثامن عشراأغنية شعبية جم* 
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أجؿ أف تتغنى بالقبح ك تتفكه بيذا الكفر؟ 
 

كممات ىذا األسكد الذم ال يعرؼ االبتسامة كصاحب الصكت 
. الخشف جمبت الصمت أخيران 

.  التفت الدكتكر بعيدان ك كاصؿ تأممو في تمؾ الصخرة
لـ يمتفت لنا مرة أخرل مع أف محمكدان كرر السؤاؿ ذاتو كبنبرة 

استدار ناحية المخيـ ك ، عندما تيقف أنو لـ يعد يستمع لو. أكثر حدة
تبعنا كقع خطكات ، ة لبقيتنا فقد تفرقناببالنس. أسمـ خطاه لمطريؽ

. بعضنا حتى ألقينا بأجسادنا المنيكة في خيامنا البالية
 

 * * *
 

كاف الجميع يغطكف في نـك ، لـ تكف الشمس قد استفاقت بعد
.  لحجركحده كاف في الخارج يتأمؿ ا، عميؽ

تسممت خارجان مف الخيمة ك . تشجعت ك طاكعت فضكلي
لفت انتباىي حينيا أنو كرغـ اليدكء العجيب الذم . تكجيت ناحيتو

.  يخيـ عمى الكادم حيث ننقب إال أنو لـ ينتبو لي
! ىؿ تسمح لي باالنضماـ إليؾ، سيدم - 

. خرجت الكممات متثاقمة ك بدت بعيدة جدان حتى بالنسبة لي
 

.  تعاؿ يا محمد - 
: ثـ قاؿ. رد بيدكء ك ابتسامتو المضيئة تمؤل كجيو
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أتذكر سؤالي ليمة البارحة؟ أتظف أنؾ تممؾ جكابان لو؟ -  
فأنا لـ أفيـ سؤالؾ ك بدا المكقؼ كمو ، معذرة يا دكتكر - 

. محيران بالنسبة لي
 

كبقيت أنا أتأمؿ ىذا االفتناف العجيب ، حجرتشاغؿ بالنظر لؿ
.  صخر قاتمة كجدناىا بجكار جدار متيالؾقطعة ب

 
ألح عمى السؤاؿ مف ، بعد مركر كقت قصير عاكدني فضكلي

: فتمتمت، جديد
ما الذم ك جدتو في ىذه الصخرة ك سمبؾ النـك طكاؿ ليمة  - 
البارحة؟ 
. اإلنساف، اإلنساف يا محمد-  
كيؼ؟ -  
ىؿ سمعت عف بمد اسمو جامايكا؟  - 
.  قرأت عنو - 
إذان تعرؼ أيف يقع؟  - 
. بعيد مف ىنا بكؿ تأكيد - 

 
.  ثـ استدار ناحيتي ك أعطاني الحجر، ابتسـ

كأشار لي بيده ناحية نقش صغير كاف ، أمسكتو بيف يدم
نظرت إليو ك بدت لي كتابة غريبة بمغة غريبة كأنيا . يتكسطو

. إنجميزية رغـ أني ال أتحدث ىذه المغة كال أجيدىا
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ما الذم جاء باإلنجميز إلى تيامة؟ ىذا نقش لف يقؿ عمره -  
أتفيـ معنى ذلؾ؟ . عف قرنيف
. ال أممؾ جكابان يا دكتكر كلكني اآلف بدأت أفيمؾ. محير - 

 
لـ يقطعو إال الشمس كىي تباغتنا ك . عاد الصمت مف جديد
، العماؿ أيضان بدأت تعكد الحياة لخياميـ. تطرد بقايا الميؿ ك النعاس

أصكاتيـ ك كقع خطاىـ بدأ يؤكد عكدة الحركة لممكقع ك انقضاء 
.  الميؿ

 
ألست عالـ آثار؟  . أظف أنؾ تممؾ تفسيران لذلؾ - 

سمعني الدكتكر جيدان ك نظر إلي . خرج ىذا السؤاؿ رغمان عني
: مميان قبؿ أف يجيب

. كؿ ما نممكو ىك كجيات نظر. ال يكجد أجكبة يا محمد - 
لكنو في النياية ، قد يصمد لكقت قد يطكؿ أك يقصر، تخميف فقط 
. مجرد تخميف

ما ىي إذان كجية نظرؾ؟  - 
لكني سأركم لؾ حكاية سمعتيا عندما كنت أدرس . ال أعمـ - 

. بأمريكا
 
 

 ***
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النـك لـ يمر مف أماـ . يبدك أنني قد استممت الراية مف الدكتكر

أنا أيضان لـ أبحث عنو كلـ أتربص بو في أم . خيمتي ىذه الميمة
ال . الحكاية التي سمعتيا ىذه الصباح أربكتني. زاكية مف زكاياىا

ربما أيقظ حديثو رغبة قديمة ممحة كانت تراكدني الرتاد ! أدرم لماذا
!  غرفة مظممة في ذاكرتي لـ أحاكؿ يكمان أف أفتش فييا عف بعضي

 
ما بؾ؟ لماذا لـ تنـ لحد اآلف؟ -  
ما الذم أيقظؾ؟  ! محمكد - 
أتشعر بشيء؟أتشتكي مف ، لكف أخبرني ما بؾ، ال أعمـ - 
شيء؟ 
. حديث سمعتو ىذا الصباح ك الزاؿ يتردد صداه في آذاني- 
! الدكتكر-  
 ( إيو )-  
أليس كذلؾ ؟ ، سألتو عف الحجر - 
كيؼ عرفت؟  - 
أنا لـ أصادؼ في حياتي أسكديف يبحثاف عف الشقاء  - 

تنبشاف عف الماضي ك تصراف عمى بعث المكتى مف . مثمكما
. تتربصكف ببقايا أركاحيـ في تجاكيؼ الصخر كعمى العظاـ. قبكرىـ

ما العيب في ذلؾ؟ ىذه األركاح التي تتحدث عنيا لـ تبتعد  - 
. عنا كلـ يتركيا اآلخركف تفعؿ

سكؼ لف تجد إال . الحفر عميقان لف يجمب لؾ إال الجركح - 
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أنا عمى يقيف مف أنؾ قد جربت ذلؾ؟ . المزيد مف السكاد كالظممة
الجركح ال يشعر بيا إال أصحابيا كال يحتاجكف أف يحشدكا األدلة 

. لآلخريف مف أجؿ أف يصدقكىـ
 

ترؾ الحيرة تراكدني ، عاد محمكد لمنـك ك تركني أعد خيباتي
. عف بقية ليمي

 
 ***

 
، عزيزم الدكتكر جابر" 

كصمتني رسالتؾ التي تسأؿ فييا عف إمكانية تكفير نسخة مف 
بحث قديـ يشير لمخطكطة كانت عند خازف الكتب السيد جي بي 

بحثت عنيا ك تأكد لي كجكدىا ك إف كنت لـ أستطع أف . مكريتكف 
. أحدد مكانيا حاليان 

.  ال أعمـ فمعميا فقدت
". عادات أىؿ اليند الغربية"عمى العمـك عنكاف الكتاب ىك 

كجدت أيضان معمكمة عف الحكاية التي كنت ميتمان بيا كالتي تقكؿ 
التفاصيؿ ركاىا لي زميؿ في الجامعة . إف الكتاب يحكم تفاصيميا

.  نقالن عف محاضرة لمدكتكر كالتر جيكؿ
: مختصرىا ىك التالي

 نجح مجمكعة مف العبيد مف جامايكا في 1822في العاـ 
غادرت . االستيالء عمى سفينة ك اقتادكا معيـ بعض طاقميا كرىائف
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لـ تفمح محاكالت السمطات في تعقب . جامايكا في طقس عاصؼ
.  السفينة في حينو كظف كثيركف إنيا لف تنجكا مف العاصفة

بعد مركر نحك عاـ عاد بعض أفراد السفينة ك كانت معيـ 
حطت السفينة عمى أرض مراكش ك ىناؾ تـ . تفاصيؿ بقية الحكاية

لـ تفمح محاكلتيـ لمقاكمة . أسر ىؤالء العبيد المتمرديف مرة ثانية
، الركاية لـ تنتو ىنا. سادتيـ الجدد ك اقتيد مف بقي منيـ حيان 

فبعضيـ كما يركم أفراد الطاقـ تـ ترحيميـ مع حممة الحج المراكشية 
. كيدية لحاكـ مكة في حينو

." مع أصدؽ األمنيات، أتمنى أف تككف ىذه المعمكمات مفيدة
 

 ***
 

كاف ال يزاؿ يرسـ . بعد أف فرغت مف قراءة الرسالة التفت إليو
. لكف عينيو ىذه المرة كانتا تشياف بالطمأنينة، نفس االبتسامة

: ىمس
أـ أفعؿ ذلؾ نيابة عنؾ؟ ، ىؿ تستطيع أف تكمؿ الحكاية-  
. أستطيع أف أخمف - 
مف . كاف ىناؾ مف يتربص بيا ، لـ تصؿ الحممة لمكة - 

العبيد كانكا بضاعة رائجة كىكذا . بقي حيان ىك مف كاف لو ثمف
. صار ليـ سادة جدد في تيامة

كيؼ عرفت ذلؾ؟  - 
كنت أشعر أف بيا . ركاية قديمة كاف يركييا لي جدم - 
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. الكثير مف الخياؿ ك األحالـ المكدسة المطحكنة
ما ىي فحكاىا؟  - 
. كاف يخبرني عف جدة قديمة كانت ليا عيناف زرقاكاف - 

لكنيا ، كاف ليا أبناء كثر ال تعرؼ أبائيـ، كانت تغني بمغة غريبة
لـ يستطع أبنائيا أف . كانت ال تتكقؼ عف الغناء، كانت سعيدة جدان 

يفيمكا غنائيا كعندما كانكا يستفسركف منيا كانت تحاكؿ أف تشرح 
المشكمة أنيـ لـ يستطيعكا أف يفيمكا سر سعادة أميـ ك . ليـ بمغتيا

.  سر كلعيا بالغناء
 

: عند ىذه النقطة مف كالمو قاطعتو 
أليس ، ذلؾ الحجركتبت ليـ أغنيتيا عمى . اآلف فيمت - 
كذلؾ؟ 

قاتمة كاف عمييا  قطعة صخرية قبؿ أف تمكت أخرجت ليـ - 
كانت تطمب ، حاكلت أف تكصؿ ليـ رسالتيا باإلشارة، نقش غريب

. ىذا عمى األقؿ ما فيمكه منيا في حينو. منيـ أف يحتفظكا بيا
ماذا حصؿ بعد ذلؾ؟  - 
لـ يعشقكا المكف األسكد يكمان ، تشاءـ السادة مف تمؾ الصخرة- 

ك كانكا يخافكف مف تمؾ السمراء التي ليا عيناف زرقاكاف ك التي 
سمبكا . كانت تغني بصكت عذب كلحف حزيف بأغاف لـ يفيمكىا يكما

.  مف العبيد الصغار إرثيـ كغيبكه
 

: ىنا صرخت
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، لـ يتكقعكا يكمان أف بعضان مف أبنائيا قد يستعيدكف إرثيـ - 
. يجدكف كنزىـ كيفيمكف الرسالة

. كيغنكف يا محمد - 
 

: ثـ اندفعنا ننشد
 

نتعبد سكيان كمما ارتدينا الميؿ 
يعمدني 
أعمده  

. أنا السمراء التي كلدت مف أمة سمراء
 

كال أعرؼ الخطايا ، ال قانكف لي أطيعو
أبيع نفسي بال ثمف 
أبيع نفسي لسيدم 

أصدقاء سيدم 
ك كؿ ذلؾ ال ييـ 

. طالما أنا مف ينجب سيده
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أسطورة الخلق 
 
 

كلد مف رقصتيا . ظمت تدكر ك تدكر ك تدكر حتى خمقتو
بدا . كلد صغيران جدان ثـ استمر يتبعيا ك استمرت ترقص، األكلى

يتشكؿ عمى صكرة حمقات تطرد الفراغ ك تصنع حيزىا ، يتككر خمفيا
. الخاص
 

: أطمؽ تنييدتو األكلى ثـ أتبعيا بصرختو األكلى، عندما اكتمؿ
التفتت ، شعرت بو. نفث نار رغبة متقدة أشعمتيا خطكاتيا المتكثبة

التفت الريح ، أطبؽ عمييا. طيرت لو نظرة أججت جمرة قمبو، ناحيتو
تمكل كما ىي ، أطمقيا بعد أف خمدت براكينو. عمى النكر فأطفأتيا

. ركب الفراغ ك مد أذرعتو في الفضاء ك ترؾ ليا صكتو، عادتو
 

ضيعت اإليقاع ك تعممت ، عادت منكسرة بعد أف نسيت الرقص
ال . صكت بعيد بال مالمح: ال زالت تسمعو في أحالميا. البكاء

 نار متقدة أطفأت طقس الركح ك عممت الخطك زالت تشعر بو
. الكجؿ
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 السيدة التي ستلد المخلص
 

 

كجدت حبمى ، لما كانت مريـ مخطكبة ليكسؼ قبؿ أف يجتمعا" 
 " .مف الركح القدس 

 " .ىكذا العذراء تحبؿ ك تمد ابنان " 
 

إنجيؿ متى 
 

 ما قبؿ الحكاية
 :تكطئة 

، في تمؾ األياـ جاء يكحنا المعمداف يكرز في برية الييكدية" 
 " .تكبكا ألنو قد اقترب ممككت السمكات : قائالن 
 

 :ترنيمة
 . العذراء تحبؿ في كؿ زمف

 .العذراء ىبة السماء لمفقراء حيف يحاصرىـ العرم
 . كؿ عذراء أيضان منذكرة ألف تمد المخمص

 
ىذا زمف احتجبت : رجؿ يشبو المعمداف كاف يصرخ في كؿ ميداف 

http://mohaadi.maktoobblog.com/250428/%C7%E1%D3%ED%CF%C9_%C7%E1%CA%ED_%D3%CA%E1%CF_%C7%E1%E3%CE%E1%D5
http://mohaadi.maktoobblog.com/250428/%C7%E1%D3%ED%CF%C9_%C7%E1%CA%ED_%D3%CA%E1%CF_%C7%E1%E3%CE%E1%D5
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. تأبد فيو بؤس الفقراء كعدمكا فيو مخمصيـ ، فيو السيدة
 

 الحكاية األكلى
 حكاية السيدة ليمى 

 
. تؤمف بقضيتيا ك برسالة الفف السامية. راقصة ممتزمة

يقسـ كؿ مف شاركيا ىميا عمى السرير أنيا سيدة حريصة عمى أف 
المشكمة التي تؤرقيا لحد اآلف أف مف . تككف أـ المخمص القادـ

.  تطكع لمقياـ بالميمة لـ يرتؽ ليككف الركح القدس
 

كاتب سيرتيا أفرد صفحات عدة ليتحدث عف أكثر مف يكسؼ كانكا 
.  في االنتظار ليمارسكا النجارة عندما تحبؿ العذراء

 
الكاتب لـ ينس أيضان أف يدكف في الصفحة الماقبؿ األخيرة أف 

كابريو  )السيدة ليمى بمغت الستيف ك أف المخمص القادـ سيكلد في 
 .(لحـ 

 
 الحكاية الثانية

 حكاية السيدة نكر
.  تفسر العذرية تفسيران حرفيا. ىذه سيدة تشبو اسميا

 
المشكمة أنيا ال تحمؿ . حدثتني أختيا أف الركح يزكر نكر كؿ ليمة
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 . منو
.  قالت إف نكر تحمـ، عندما سألتيا عف السبب

" ك ىؿ يمكف أف تحمؿ العذراء في غير حمـ جميؿ ؟ : " قمت ليا
: " ثـ كتبت لي عمى باطف فخذىا بعد أف رسمت سيمان ، ابتسمت

 " .مف ىنا يجب أف يمر الحمـ 
 

 حكاية الرجؿ الذم يشبو المعمداف
 

رغـ أنيـ يقكلكف إنو يرتدم الكثير مف المالبس إال أف كؿ مف 
 . ينظر إليو مميا يراه عاريان 

: الرجؿ يكرر حديثو كؿ يـك كال يحسف إال عبارة كاحدة
تأبد فيو بؤس الفقراء كعدمكا فيو ، ىذا زمف احتجبت فيو السيدة

. مخمصيـ 
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بقية حلم 
 
 

أنفاسي ك يجعؿ مف  يقيد، يضايقني . يعاكدني ىذا الحمـ كثيران 
أنا أكتب . تجربة النـك تجربة مخيفة أدخميا كؿ مرة بحذر كترقب 

يقكلكف إف األشياء التي نتخمص منيا . عنيا اآلف حتى أتخفؼ 
. فالكتابة تسمبيا الكجكد  بالكتابة قد ال تعاكد الظيكر

 
دائمان أراني بصحبة بعض األصدقاء في مكاف معيف مف 

دائمان يظيركف ، نفس األصدقاء يظيركف في ذات الحمـ . المقيى 
الزماف في كؿ مرة . خالية مف أم تعبير أك داللة ، بمالمح جامدة 

ىناؾ مف يذكرني بذلؾ في كؿ مرة يعاكدني فييا ، ىك ليمة الجمعة 
ال أذكر أني ، لؤلسؼ يحضر الصكت في خمفية المشيد . الحمـ 

في أم مرة سابقة مف تجربة ىذا الحمـ قد التفت أك نظرت ناحية 
لكنو كفي كؿ مرة بال نبرة : الصكت  دائمان يتكرر، مصدر الصكت 

المكاف . الذاكرة  بدكف مالمح قد تحفز، ك باىت بال عالمة ، مميزة 
الضجيج يجعؿ مف الصعب تمييز ما يدكر مف ، ممتمئ بالزبائف 

كؿ ما يصؿ إلى سمعي ال يتجاكز كممات ، حديث في مجمسنا 
األحياف مجرد أصكات يستحيؿ  عبارات متقطعة ك في أكثر، مبتكرة 
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. فؾ شفرتيا 
 

الحمـ رغـ غرابتو يغمرني بشعكر ، كؿ شيء يبدك مختمفان 
عمى األقؿ ىذا ما تكحي لي بو التجربة أثناء . جميؿ في بدايتو 

اهلل : " يجتاحني ذلؾ اليمس الذم أظؿ أردده ساعة الحمـ.معايشتيا 
ىكذا أقكؿ في كؿ مرة ك ىكذا أشعر ، " ما أجمؿ السيرة ىذه الميمة 
. رغـ تكرار الحمـ ك العبارة 

، كمما عاكدني مشيد الحمـ سيدة مالبسيا زاىية  تظير
كجييا جميؿ كعيناىا ، مالمحيا كاضحة جدان عمى خالؼ اآلخريف 

 ىناؾ أيضان سيدة أخرل ال أرل.تبتسماف لي كمما راكدتيما عينام 
كفي كؿ مرة ال ، تجمس دائمان بطريقة محيرة، منيا إال نصؼ كجييا 

أستطيع أف أرل منيا إال ذلؾ النصؼ الذم يزكرني مع كؿ حمـ 
يبدك لي أحيانان أف الحمـ مصمـ خصيصان ليتسع لحضكر ىاتيف .

! السيدتيف 
 

أحاديثيـ صاخبة ، الزبائف يتسامركف ، المكاف كما أراه مزدحـ 
ك أصكاتيـ تعمك ك تستمر في العمك بينما يستمر المشيد في الجرياف 

 .
تبتسـ لي ، في لقطة محددة مف المشيد ، في لحظة معينة 

ىكذا كبدكف مقدمات .إال نصؼ كجييا  السيدة التي ال أرل منيا
أشاىد عيف كاحدة تضحؾ لي ضحكة غير ، تبتسـ لي بنصؼ فـ 

، جميؿ :" ابتسـ أنا بدكرم ك أقكؿ لنفسي بصكت خافت .مكتممة 
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." كؿ شيء فييا مدىش ، ىذه الميمة رائعة 
يغمرني ، المشكمة أنني في الحمـ أشعر بأف ىذا اإلحساس زائؿ 

إحساس بالكآبة كأتذكر في كؿ مرة عندما أحمـ كعند ىذه المقطة مف 
اهلل لك .مجرد زيؼ يتبدد ساعة الصحك ، أف األحالـ كاذبة :المشيد 

لك كاف بمقدكرم أف أحتفظ بذلؾ ! كاف بكسعي أف ال أستيقظ 
! اإلحساس الرائع الذم يجتاحني حيف تغمرني ابتسامتيا بالدؼء 

كلطالما رغبت في أف ، لطالما راكدني ىذا السؤاؿ في كؿ مناـ 
.  يتكقؼ المشيد قبؿ أف أبمغ ىذه المحظة 

 
. في نقطة معينة مف الحمـ يدخؿ صديؽ لي أعرفو جيدان 

نظراتو غاضبة عمى عكس ما أعرفو عنو ، مالمحو صافية جدان 
في يده قاركرة معبأة بشيء ال أميزه ك تنبعث منو رائحة تشبو رائحة .
الأعرؼ كيؼ كال مف ، يندفع عبر الحشد بسرعة  .(الكيركسيف  )

لكنني أعرؼ أك لعمو حممي الذم يعرؼ أنو في ! أم جية دخؿ 
النياية يتجاكز الحشد ك يصؿ لزاكية معينة ممتمئة بالضكء ك 

متحفزة ، محاطة بعتمة شديدة ال أميز منيا شيء إال عيكف صغيرة 
. كخائفة 
 

يحدث ىذا دائمان كبنفس . أسمع صكت أنثى تستغيث ! فجأة 
يذكب ، أشاىد كجيان يحترؽ .الترتيب في كؿ مرة يزكرني فييا الحمـ 

تمؾ .يتساقط جمده ك يغادره لكنو ك مالمحو الصافية ، قطعة قطعة 
تنطفئ في ، العيكف التي تضحؾ لي كؿ ليمة كتشعؿ فّي البيجة 
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. نياية كؿ مناـ ك تتالشى 
ال تبدك عمي أفراده ، الحشد يحيط بيذه األنثى التي تحترؽ 

مالمحيـ يتبادلكف  أصدقائي الذيف ال أميز. عالمات االىتماـ 
ابتسامات مزعجة ك الصكت الذم ال أميزه كلـ  أتعرؼ عميو يحدثيـ 
بيدكء كطمأنينة عف قصة يقكؿ أنيا حدثت معي كمعو ذلؾ الصباح 

كىي ، يحتؿ نفس المكاف الذم كاف يشغمو ، لممشيد  الجميع يعكد.
لـ يعد في الحمـ . الصمت  تغيب تدريجيان حتى يبتمعيا، تتالشى 

مالمح قاسية ك صديؽ أعرؼ مالمحو ، أحد إال أصكات خشنة 
. جيدان 
 

السيدة التي ، غادر الجميع حممي حتى األنثى الغير مكتممة 
بدأت األصكات . ليا نصؼ مالمح كنصؼ كجو ك بقيت أنا ك إياه 

كاف .التي كانت في خمفية المشيد في الخفكت حتى اختفت تمامان 
مالمحو كانت تزداد كضكحان كنكران ككنت ، الضكء يتجمع مف حكلو 

أبتعد عف مركز المشيد بالتدريج حتى فقدت صكرتي قبؿ نياية 
كاف شخص . كنت أعرؼ أنني ىناؾ لكنني لـ أكف ظاىرا .الحمـ 

كيعيد ، يسرؽ مني النكر ،آخر يحمؿ في يده قاركرة يسمبني حممي
 .تشكيؿ المشيد رغمان عني 
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نور 
 

   
حكاية تنتمي لمصحراء كتشبو ، نكر ىذه ليا حكاية مختمفة 

غادرت خيمة كالدتيا في معية كالدىا تتيادل عمى . تضاريسيا 
جمؿ يتبع قافمة يظنيا مف يراىا مف بعيد خيط دقيؽ متصؿ عجنت 

.  مالمحو مف سراب 
 

عندما حطت القافمة عند أسكار المدينة كانت أبكابيا مقفمة 
بجكار ، نامت نكر قريبان مف كالدىا .ككاف عمييـ المبيت خارجيا 

. مالمح تألفيا ك أناس يشكمكف عالميا 
 

كاف المكاف يعج ، عندما رفعت الصغيرة رأسيا في الصباح 
كالداخمكف ، أصكات البائعيف كانت تصـ اآلذاف ، بالناس 

تمفتت تبحث عف الكجكه .كالخارجكف مع باب المدينة كانكا بالعشرات 
غاصت في مالمح مف حكليا بحثان عف ، التي رافقتيا في رحمتيا 

التي لكحتيا  تمؾ النظرات القاسية، تمؾ النظرات التي تنتمي إلييا 
ارتدت إلييا نظراتيا التي أرسمتيا في كؿ .شمس الصحراء الحارقة 

. مذعكرة ، مكاف خائبة 
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سارت تتيجى دمكعيا في درب ، أطمقت صرخات بائسة 
أرسمت قدمييا . أخذىا بيف خطاىا كىي تفتش ىناؾ عف أثارىـ 

، ممت األقداـ  مشت بال انقطاع حتى، كعينييا كتابعت المسير 
بحثت نكر في كؿ اتجاه إلى أف خانتيا الشمس كأسمـ النيار نفسو 

.  لميؿ 
 

.  عندىا يئست ك قررت الرحيؿ 
 

صكبت نظرىا ناحية ، تذكرت الجية التي عمييا أف تقصدىا 
. ناحية الجية المعاكسة ك مضت، الصحراء 

  
لـ تستمع لكالـ ، لـ تمتفت لمرجاؿ الذيف سألكىا عف كجيتيا 

األميات الطيبات في القرية التي تجاكر المدينة كلـ تقبؿ دعكتيف 
لـ تسمع حديثيف عف مخاطر الطريؽ ك ما يخبئو الميؿ . لممككث 

طكاؿ مسافة سيرىا كانت تحمؿ في ذىنيا . لمفتيات الصغيرات 
صكرة أميا كىي تداعب رأسيا كتمعب في خصالت ، صكرة كاحدة 

كانت مصممة عمى أف تسمـ رأسيا الصغير ، شعرىا األسكد الفاحـ 
كاف ىذا ىك الشيء الكحيد الذم قد ، لتمؾ اليد الحانية مرةن أخرل 

.  يعيدىا لمعالـ كيخمصيا مف الخكؼ الجاثـ عمى صدرىا
 

مشت حتى تعبت كأحكمت الظممة طكقيا مف ، مشت كثيران 
األفؽ الممتد كاف ، كانت نسائـ الصحراء تداعب كجييا .حكليا 
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أك باألحرل كانت تتكىـ ذلؾ كتتكقع أف تمجو في أم ، يترآل ليا 
لكنيا لـ ترل ، رفعت رأسيا كسرحت نظرة لمبعيد ، انتصبت .لحظة 

كلـ تكف  كاف الظالـ يحيؾ خيكطو السكداء مف حكليا، أم شيء 
تحف ألميا كتتمزؽ ، رؤاىا إال ىذياف طفمة صغيرة محبطة كتائية 

لسعتيا بركدة . كقعت عمى كجييا مف شدة التعب . شكقان لممستيا 
تذكرت تحذير أميا ليا قبؿ لياؿ .الرمؿ كأعادت إلييا بعض حكاسيا 

المدينة غكؿ يا : " عندما الحظت إصرار نكر عمى مرافقة كالدىا 
 سألتيا نكر" . البدك الذيف يذىبكف إلى ىناؾ ال يعكدكف ، صغيرتي 
."  ىذه عادتو كؿ شير ، لكف أبي يذىب ليناؾ كيعكد : " متعجبة 
.  أبكؾ يذىب كتعكيذتو معو . أبكؾ يذىب ليجمب الطعاـ - 
أم تعكيذه ؟ - 
.  حصنو الذم يعيده لحضف الصحراء ، تعكيذة البدكم - 
!  أليس كذلؾ ، تستطيعيف أف تصنعي لي كاحدة - 
.  ىذا ال ينفع لمنساء - 
لماذا ؟ - 
عندما تبتعد عف كطنيا ، المرأة ال تغادر بيتيا يا صغيرتي - 

.  المغامرة لمرجاؿ فقط .يسيؿ خدشيا 
، لف أسمعؾ ىذه المرة .. تقكليف ذلؾ  دائمان ، دائمان الرجاؿ - 

.  سأرافقو كما فعؿ أخي في المرة الماضية 
 
 

.  شعرت بغصة ، بكت البدكية الصغيرة بحرقة 
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، الجكع أيضان بدأ يقرصيا .عيناىا كانتا عمى كشؾ االنطفاء 
لـ ، رفعت نفسيا بتثاقؿ .شعرت بو لممرة األكلى منذ مغادرتيا 
فقط ، جمست بال حراؾ .تستطع الكقكؼ فكقعت عمى ركبتييا 

، الكصكؿ لمبعيد ، نظراتيا الزائغة كانت تحاكؿ اختراؽ الظممة 
.  كمعانقة النكر 

 
لـ تكف . أصكاتان تبدك ككأنيا قريبة ، سمعت أصكاتان مشكشة 

، أرادت أف تدعكىا لمقدـك ، ظنت أنيا أصكات تعرفيا . متأكدة 
منيا  كانت جائعة كمنيكة ككاف صكتيا قد نفد، لكنيا لـ تستطع 
.  منذ كقت طكيؿ 

جفمت كحاكلت أف تقؼ ، في تمؾ المحظة تذكرت شيئان أفزعيا 
تجمدت تمامان في ، عجزت عف الكقكؼ ، لعميا تستطيع أف تبتعد 

كمماتيا كانت ترف في ، كحده صكت أميا كاف حاضران . مكانيا 
دـ الفتاة ىك . حذرم مف الذئاب عندما تبتعديف عف المنزؿ ا:" أذنيا 

.. نعـ إنيا ىي ، البد أف ىذه ىي الذئاب ." نياية صكميا الطكيؿ 
.. تسد جكعيا مف نيش لحـ التائييف ، فالذئاب تتربص بالصغار 

صغيرة تحاكؿ ، عرفت أنيا فتاة ال تحمؿ تعكيذة . ىكذا فكرت نكر 
.  أنثى لـ تستمع ألميا كلـ تحفظ كصاياىا ، اختراؽ ظممة الميؿ 

 
األقداـ كانت تيز سكينة ، شعرت نكر بمياث أنفاس يقترب 

قمبيا الصغير بدأ ينبض ، األرض مف تحت جسدىا الممدد كالمنيؾ 
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كانت تميث ، كانت تصرخ بصمت مستنجدة بالضكء . بسرعة 
 ".أريد حضف أمي يااهلل، أريد الصباح يا اهلل : " بدعاء كحيد 
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قبل أن يلقي عصاه 
 
 

ك عجنت الطيف ك الرماد ، لكنت لباسو بالسكاد، طكقتو الخطيئة
. سكيان مف أجؿ أف تيبو مالمحو
ال مساس " يصيح في المجامع ، أصبح ممكثان بالذنب األكبر

قضاء كقت ، الكبائر صارت طريقتو في بدء يكمو" . ال مساس ... 
. قيمكلتو ك السير في حضرة سماء تشيد عميو بالفجكر

  
صرخ في . في ليمة مف لياليو المتدثرة بالعير فاجأتو الرؤية

تيجى الدركب حتى تبمغ ، اذىب إلى جنتيا" ركعو رسكؿ البياض 
". مطمع النكر 

  
حاكؿ . لـ يينأ في تمؾ الميمة براحة الباؿ التي تعكد أف يتكىميا

. لكنو لـ يستطع، جرب أف يتمرغ في ذنبو األكبر، أف يعاقر كبائره
لكنو لـ يظفر ، تقمب عمى فراشو، تممؿ قميالن . بدأ يشعر بالعجز

لـ تستجب لو أحالمو ك ىربت منيا جميع البغايا المكاتي كف ،بالنـك
. يعمرنيا بالرقص ك المجكف
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كاصؿ . في الصباح الباكر ركب خيبتو ك أسمـ خطاه لمطريؽ
رفض ، لـ يستسمـ لمتعب. دربو ك جد في سيره حتى أدركتو الظييرة

مشى ك مشى حتى ، تابع المسير. أف يمقى عصاه ك يريح جسده
. غابت عنو الطريؽ ك دفف الظالـ أثار أقدامو

  
. لكنو لـ يتكقؼ، متعبان جدان ، كاف متعبان حينيا

  
.  تابع رحمتو

  
صحيح أف الميؿ سرؽ منو صحبة ، صحيح أنو كاف بال درب

 مؤكد أف الظممة أيضان استكلت عمى ما جمعو مف ضكء  ك،النيار
. كاف يدكر حكؿ بقايا ذنكبو ك يبتسـ. لكنو كاف يبتسـ، في معيتو

. كاف يبتسـ ك الكبائر تتساقط عنو ك تزيؿ عف كاىمو ثقؿ السنيف
كحدىا كانت الطريؽ ك . كاف ينظر بعينيف زائغتيف كال يرل إال جنتيا

كحدىا جنتيا كانت الخطيئة التي يتكؽ اآلف القترافيا كلك حاصرتو 
. السماء باألسئمة ك طكقتو بالرؤل

   
كاف مستمقيان . في صباح اليـك التالي كجده نفر مف العابريف

كانت مالمحو صافية ال . بيدكء كعيناه شاخصتاف باتجاه الشمس
يكدرىا طيف ك ال رماد ألكؿ مرة منذ ألؼ سنة ك عمى جبينو رسـ 

 " .تيجى الدركب حتى بمغ مطمع النكر " يقكؿ 
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ظلي لم يعد لي 
 
 

أف يتصادؼ ك يككف ىذا ، أف تصادؼ رجالن يقؼ عمى جسر
أمر ال ،  ك ايست آنجمياإسبرطةالجسر معمؽ فكؽ نير قديـ قدـ 

. يجب أف يمر مركر الكراـ في حياة غريب يبحث عف خطاه
 

أنت غريب؟ - 
. ربما فأنا قد أككف كؿ شيء... أنا ال أعرؼ- 
ليـ أيضان عيكف زائغة تخاؼ  أف . لمغرباء مشية ال أتكه عنيا- 

. تستقر عمى الماء ك الشجر ك النساء الجميالت
! النساء الجميالت- 
ىؿ نسيت الطريؽ إلييف؟ - 
 يمقينيلـ أعد أممؾ شيئان يعيدني لمدرب ك ، فقدت خطام- 

. عمى قارعتو مف جديد
ىؿ جربت أف تبحث في السماء عف آثار خطاؾ؟ - 
رقبتي تخكنني ك ، لـ يعد في كسعي أف أرفع رأسي مف جديد- 

. ظيرم أعمف عصيانو منذ كسره المغكؿ
! ألـ أقؿ لؾ أنني أعرؼ الغرباء- 
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نفض أكمامو كرمي الزجاجة التي كاف يحمميا بعد أف عصرىا 
.  في فيو

لكنو سمبني شيئان آخر ، خمفني  كحيدان عمى الجسر ك مضى
. سرؽ مني ظمي، كاف حتى المحظة التي قابمتو فييا معي

 
. انتظر... ىيو - 
ماذا تريد؟ - 
. أعد لي ظمي- 
. لـ أر في حياتي إنسانان يضيع ظمو في الظالـ، أحمؽ- 
.  لـ يعد ىناؾ مف أكفياء حكلي  إال ظمي، أرجكؾ- 
 

ابتعد في الظالـ ك ظمي يتبعو حتى غيبو الميؿ . لـ يمتفت لي
.  تحت عباءتو

 
رأيت شبحان ، عندما ىممت بأف أنفض بقية الميؿ عني ك أغادر

: ابتسمت لو ك ناديت. عمى آخر حدكد الجسر
 

. كنت قد يئست مف أف أجدؾ مرة ثانية، ما أجممؾ- 
تدعي الفعؿ ك قد شيعتو لممقبرة منذ ذلؾ ، أنت كما أنت- 

كمما ىربت مني ،  ك أنا أتبعؾالخطىأنا مف أنيكتني . العاـ
. كحاكلت أف تمقي بخطاؾ لممجيكؿ كمما تركت لي أثران يفضي إليؾ

ماذا تقصد؟ - 
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ال يصح لميت أف ييرب مف . أنيكت الخطى ك أتعبت ظمؾ- 
.  شبحو

. لـ أفيمؾ جيدان - 
 .تعاؿ ك أعدؾ أف أعيدؾ معي إلى الجنة- 
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تحول 
 
 

يكغركف الصدكر ضد الكذب ، كانكا يتحدثكف عف الصدؽ
رأيت صنميـ يقسـ بكؿ معبكد قرأ عنو أك عبده أنو يمقت . كالمداىنة

كانكا يتطيركف في قداس جماعي مف بشريتيـ حتى أف ، الزيؼ
". أنا بقية دـ فاسد، أنا بقرة ممكثة"األنثى األـ كانت تصرخ 

 
لـ يخامرني شؾ كأنا أرل دمكعيـ تحفر عميقان عمى ما يشبو 

أتعرل ك ، كنت عمى كشؾ أف أخمع مالبسي. المحـ أنيـ صادقكف
أسفؾ الماء المقدس مف كؿ عيف مقدر ليا أف تجرم في تمؾ 

.  الساعة الممتبسة
 

، كانت شامخة، عندما ىممت أف أطأ كادييـ حالت بيني كبينيـ
كانت ، تشبو تمؾ التي حممت مف كممة، بريئة كعتيقة مثميا تماما

تمثؿ بإبراىيـ ك ، كف بشران "ترمقني بنظرات عاتبة ك كجو يقكؿ لي 
". عمؽ فأسؾ عمى رأس صنميـ
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معراج 
 
 

. في بعض األحياف لـ يستطع مجاراتو، تعجب منو الجالد كثيران 
مد . كاف في سباؽ معو ك كانت الغاية الكصكؿ أكالن لتمؾ المنصة

عػنقو في عجمة كقد أغمض عينيو قبؿ أف يمؼ الجالد تمؾ الخرقة 
.  بدا كمف يستعجؿ أف يغمؽ عينيو ك لؤلبد، السكداء عمى رأسو

 
لـ ، عندما لؼ الحبؿ حكؿ عنقو كاف ىناؾ سككف غريب

كاف يرفع رأسو المدفكف تحت تمؾ المفافة القاتمة . يتحرؾ نيائيان 
.  عاليان 

ظف الجالد أنو يميد الطريؽ لركحو أك يختار ليا الدرب الذم 
. عمييا أف تسمكو

 
كاف ، عندما سقط أخيران لـ يشعر أحد مف الحاضريف بذلؾ

لـ ينظر أحد لمحفرة بؿ . ىناؾ إحساس غامر بأنو صعد لؤلعمى
 .تسمرت أعينيـ باتجاه السماء
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خوف قديم 
 
 

اقرأ : قاؿ
. ال أحب المجيكؿ: قاؿ
اقرأ : قاؿ
. أخشى مف الكممة: قاؿ
لـ ؟ : قاؿ

 
" . في البدء كانت الكممة : " فتح فمو عمى اتساعو ك صرخ

 
:  ثـ انساب

أتشربو ، أنتشي بو، دعني أعاقر الصكت.  ىذا حمؿ ال أطيقو
الكممة مشدكدة ، الصكت ضائع في العراء. ك أحيانان أتجرع مرارتو

. إلى الكتاب ك الكتاب ال يغادر شيئا
 

فساؿ منيا الحبر حتى بمؿ صفحات ، ضربو بالقمـ عمى رأسو
. جسده
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جمرة 
 
 

. قطعة ماء مغمي عمى كؼ كالدىا، سفحت دمعة ساخنة
. اهجاكبيا أخاىا األصغر بجمرة أكقدتيا عيف

 
: قاؿ بصكت مكمـك. اختنقت عينا األب بدمكع حائرة

. أشعر بكما، دمكعكـ دمكع الفرح- 
: أجابت الصغيرة

ىجرنا عندما تعممنا ، الفرح أكدعناه عند سمـ طائرة مغادرة- 
. لغة الرحيؿ

. أنتـ اآلف عند سمـ طائرة جديدة تأخذكـ لمكطف الفرح- 
ثـ . نشيجيا ىذه المرة أحرؽ كبده. سفكت دمعة ساخنة أخرل

: قالت بصعكبة
.  أعد لي الماضي يا أبي- 
. عندما أعكد يا حبيبتي- 
. عند سمـ تمؾ الطائرة، لقد تركتؾ ىناؾ. أنت لف تعكد- 
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لم تعد 
 
 

ثـ ، أطفأت النكر ، سحبت الستارة . كقعت رسالتيا بدمعة 
، كجد كالدىا الرسالة عمى طاكلتيا  .مررت السكيف عمى كريدىا 

دمعتيا التي رافقت الكثير مف ، ممددة ك تحمؿ تكقيع نكر األثير 
لـ يكف فييا إال عبارة ، عندما قرأ كالدىا الرسالة .رسائميا األخيرة 

كؿ أحالـ نكر كحكمتيا التي ، جممة محممة بتعب نكر ، كاحدة 
عمى البياض أف . أبي ال تحزف : " استخمصتيا مف حياتيا القصيرة 

." يحترؽ باكران قبؿ أف يتمطخ بالظممة 
 

كبعد أف تيقف مف أنيا ، تأمميا جيدان ، التقط كالدىا السكيف 
، ثـ أطفأ النكر مرةن أخرل ، كضعيا في جيبو ، غير ممطخة بالدـ 

ثـ أقفؿ غرفة نكميا بيدكء ، غطاىا بمحافيا ، قبؿ نكر عمى جبينيا 
 .

 
لـ تذىب نكر لمدرستيا كلـ يعد كالدىا ، في صباح اليـك التالي 

 .لغرفة نكميا أبدا 
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! أيهما
 
 

. باح لميد بخيبة ما انفكت تمتصؽ بو، اشتكى الحرؼ
: ثـ نقشت، شدت اليد عمى القمـ

 
ستحتار . كميـ يعتقدكف أنيـ مالئكة،  اإلنساف باإلنسافمابتؿ

. لف تخرج بفائدة مف شياطيف تتكىـ النكر. كثيران لك عشت ترقبيـ
 

أدىشو صنيع القمـ ك مطاكعتو ، نظر الحرؼ بحيرة إلى اليد
حتى أنت أيتيا اليد " قاؿ لنفسو ك حزف قديـ يرتدم كجيو .  ليا

 ".لست إال شيطاف يتكىـ النكر 
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بساطة 
 
 
". ال أحد يتحدث لكالدم بيذه الطريقة " 

كانت تنظر إلي بعينيف حادتيف ك تفترس ، قالتيا بغضب
. مالمحي بتمؾ النظرات التي ما انفكت تحاصرني بيا

 
فتنتني تمؾ النظرات ك ، العجيب أنني عشقت ىذه المطاردة
تمنيت لك أف الزمف يعكد . كقعت في غراـ عشؽ فتاة صغيرة ألبييا

تمنيت . حتى ألتـز الصمت أماـ تمؾ الكقاحة المتعمدة مف كالدىا
ما الذم . بعمؽ أف الخرس أصابني حينيا كلـ أقترؼ جناية الرد

كاف سيحصؿ لك لذت بالصمت ك حممت غضبي ك شيعتو معي 
سأنسى . ثـ ماذا؟ ال شيء! سأغضب لبعض الكقت؟ ربما! لغرفتي

نزقنا ك كؿ ما يسمبنا ، كما ىي عادتنا دائمان عندما ندفف خيباتنا
.  أنفاسنا في مقبرة عميقة نحمميا في داخمنا

 
تمؾ . كنت سأحصؿ عمى نتيجة رائعة لك كاف ىذا ما حصؿ

الصغيرة الجميمة جدان التي تحب كالدىا جدان كانت ستغادر بمعيتو ك 
ما كانت لتضطر أف تقكؿ لي . ىي تؤمف بو كما ىي عادة األطفاؿ
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ال أحد يتحدث :" بغضب ك عيناىا تشياف بمطر يكشؾ أف ينيمر 
 ".لكالدم بيذه الطريقة 
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زيف 
 
 
. ك أشارت بيدىا لقمبيا" أبي لما أشعر بشيء يخنقني ىنا؟ " 
 

قمبؾ يا : " كضعت يدم عمى قمبيا ك قمت، صفعني السؤاؿ
." يختنؽ حيف يحاصره الزيؼ، حبيبتي يشبو قمب كالدؾ

ما الذم تقصده بالزيؼ ؟ - 
. ىذا الشيء الذم تحسينو- 
أنا أشعر بشيء يضغط عمى قمبي ك ، أنا ال أشعر بالزيؼ- 

. يخنقو
 

لذت بالصمت ك شرعت في مطاردة . لـ أجد جكابان لسؤاليا
ىاجس قديـ كاف يمح عمي ك يقكؿ إف الزيؼ معجكف مف كالـ 

 .الكبار
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الدليل 
 
 

مندفعة ك متحمسة في الحديث عف ، كانت مستمرة في حديثيا
. اهلل

كؿ ما كاف يشغمو حينيا ىك ، كاف يراقبيا بحياد طكاؿ الكقت
التدقيؽ في تمؾ التفاصيؿ المدىشة لشفتييا ك ذلؾ االنيمار المغرم 

.  لؤلنفاس العذبة مف ضفتييما
 

. فجأة ك دكف سابؽ إنذار كجد الدليؿ الذم يبحث عنو
لـ يكف ىذه المرة بحاجة لدليؿ مادم أك برىاف عقمي حتى 

حماسيا ك ذلؾ االندفاع الذم كاف يسـ ردة فعميا عممو معنى . يؤمف
لـ يكف بحاجة بعد اليـك لدليؿ عمى حبيا ك . أف تؤمف بدكف دليؿ

اإليماف كفر :" تيقف عندىا مف حكمة أمو العجكز. تعمقيا بو
". اإليماف شعكر فقط، بالبرىاف

 
 

ال زاؿ أيضان يؤمف ، ال زاؿ يؤمف بيا مع أنيا رحمت منذ زمف
 .باهلل
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آخر الواصلين 
 
 

. تركت كردة... فراشة جميمة تركت لي بعضان منيا 
.  قمب الكردة باح لي بسر ك حممني رسالة

 
أيقنت ، عندما بمغت أكؿ الحرؼ. حممتني ك امتطيت الشكؽ
طاؼ بي طائؼ مف ، ألـ بي كجع. أني آخر الكاصميف إلى الحمـ 

.  الحسرة
 

 تذكرت أف الداخميف إلى الجنة ال يعنييـ إال ،استرجعتثـ 
 .بمكغيا
 
 
 
 



 

 ] 50 [ 

 
 
 

لم يصل 
 
 

لـ أفئ كلـ أعد أرل صديقي ، - "
يبدك أنو تمبسو بعض مس مف ذلؾ الذم اعتادني حتى غدكت 

 !"حبيس أربع جدراف ك ذاكرة مشتتة 
يمشي كجدراف أربعة تتبعو ك تعزلو عف سماع ! لعمو مثمؾ- 

جسده معيـ ك ذاكرتو ضائعة بعد أف جاكزت الشتات ك . ضجيجيـ
. دخمت زمف التيو

يعممنا أف مف تسمقكا عمى الحرؼ ، ىذا زمف ييدينا عيكبنا- 
ترككه عند أقداميـ بعد أكؿ محطة قادتيـ إلى ضكء تتكىمو ، أكقعكه

. عيكنيـ التي ال ترل إال العناكيف ك نكر منصة تعيرت
 

! ثـ ماذا بعد يا صديقي- 
ك ، أنا ك أنت ك قمكب ضاع لكنيا، أنا ك أنت ك تيمة جاىزة- 

زمف ال نصمح لو أك ال يقبمنا فنحف ىامش عمى متف أك متف ال 
 .يعترؼ بو أحد
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خسارة 
 
 

تأمميا جيدان ثـ قرر أف يقؼ ، جمع أكراؽ ذكريات سعيدة عتيقة
. ببابيا بحثان عف عذر
بال أنؼ ك لو فتحة كاحدة تحتؿ ،  كجو بال عيكفقطرؽ فخرج ؿ

. كسطو
 

مف أنت؟ : سأؿ
مف أنت؟ : أجاب الكجو الذم لو فتحة كاحدة تحتؿ كسطو

! أنا أسألؾ: قاؿ
! أنا أسألؾ: رد
 

أقعى يائسان عمى األرض ك شرع في ، فتككر عمى نفسو.. انتبو 
استمر في . كثيران جدان حتى نفدت دمكعو، بكى كثيران . بكاء مرير

بكى ك ، كاف يعرؼ أنو يبكي مف صكت نحيبو، البكاء بدكف دمكع
.  سقطت عيناه ثـ تداعت شفتاه، بكى حتى ىجره صكتو

 
 .جمع بقيتو ك غادر الباب بعد أف نسي العذر، كقؼ بتثاقؿ
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آخر الخطايا 
 
 

أتقنت اليديؿ ك عممت الركح أف تحمؽ ، تعممت لغة الطير
خطفت الركح ك تركت ، عندما راكدىا الجسد عف السماء. معيا

 .الطيف في الكحؿ
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